
E L Ő S Z Ó

A z  1;9 69. esztendő, amelyről a Jelentés szól, valamint az 1970. esztendő, amelyben a 
Jelentés az olvasó elé kerül, az ELGI fejlődésének talán legjelentősebb két éve.

1969-ben volt 50 éve, hogy Eötvös Loránd meghalt és munkáját tanítványaira, majd ezek 
tanítványaira, vagyis ránk hagyta. Tekintsük át röviden az Intézet tevékenységét a félévszá
zados évfordulón.

Központi Laboratóriumunk lényegében (a Jelentés megjelenésekor ténylegesen) elkészült*
Felszerelünk egy nagyteljesítményű M IN SZ K —32 számítógép-központot, amely értel

mező és műszerfejlesztő munkánkat rendkívül elŐrelendítí. Digitális műszerfejlesztésben elértük 
azt a stádiumot, hogy realitásában már alig lehet kételkedni. Es amíg ezekkel az egészen mo
dern eszközökkel a jövendőt alapozzuk, a jelenről sem feledkezünk meg. Földtani jellegű 
kutatásaink a kőolajipar és az alumíniumipar mellett, a magyar bányászat nagy részét érintik. 
Vízjöldtani, valamint mérnökföldtani kutatásaink pedig újabban az ELGI egyik legfontosabb 

jeladatkörévé váltak. Földkéregkutatásban világviszonylatban is érdekes eredményeink születtek 
és egyéb földfizikai kutatásaink (pl. a lassan változó földi erőterek megfigyelése) is bekapcsolják 
intézetünket a geofizika nemzetközi vérkeringésébe.

Számos két- és többoldalú nemzetközi kooperációs szerződés segíti munkánkat. Ezeket a 
szerződéseket elsősorban K G S T  partnereinkkel kötöttük, de tudományos-kereskedelmi kapcso
lataink alakultak ki nyugati intézményekkel is; továbbá szakértőink dolgoznak fejlődő orszá
gokban.

Kutatásaink a geofizika birodalmának jórészét átfogják, a mérnökgeofizikától a földkéreg
kutatásig, a szcintillációs fúrólyukszelvényezéstől a digitális műszerfejlesztésig. Ezt a helyze
tet az élet alakította ki, s mivel vákuumot nem hagyhatunk, rugalmas szervezetünkkel megpró
bálunk igazodni bármilyen követelményhez, legyen az mongóliai expedíció, vagy töbörkutatás 
a Dunántúli Középhegységben.

Tény azonban, hogy ez a sokrétűség figyelmünket megosztja, és csak úgy tudunk helytállni, 
ha messzemenően támaszkodunk az ELGI jónéhány képzett és akadályt nem ismerő dolgozójára, 
v alant in t testvér intézni ényeinkre.

*Új címünk: Budapest, XIV., Columbus u. 17—23. 
Postacím: Budapest, 70, pf. 35.
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A z  OKGT-t illeti elsősorban a köszönet, ínért ez a hatalmas intézmény saját ügyének te
kintiу hogy a magyar geofizika és az ELGI fejlődjék és virágozzék. A  bányászati iparágak, 
vízügyi szervek, a fizikai és elektronikai kutatóintézmények szintén hagyományosan jó  part
nereink. Végül, de nem utolsósorban, felettes hatóságunk, a Központi Földtani Hivatal, szin
tén azon fáradozik, hogy dinamikus kutatási tevékenységünket támogassa és növelje a geofizika 
indokolt szerepét a földtani kutatásban.

Gyártási „hátterünkkel", a G AM M A Optikai Müvekkel most alapozzuk a következő 
ötéves terv müszerfejlesztési és gyártási programját. Ezenkívül törekszünk kapcsolataink fej
lesztésére a szakágazatunkban illetékes külkereskedelmi vállalatokkal.

*

Ebben az Évi Jelentésben, néhány vonatkozásban új útra léptünk. A z  új út egyik lényeges 
eleme, hogy nem untatjuk olvasóinkat elszaporodott témáink egyedi ismertetésével. A  logikusan 
összetartozó tevékenységeket témacsoportokba vontuk össze, de — és ez szintén eleme az 
az új útnak — kritikai elemzéssel adjuk közre. Ez azt jelenti, hogy megvilágítjuk a témacsoport 
múltját, a létrehozásáért felelős gazdasági, társadalmi, tudománypolitikai tényezőket és megje
löljük a szintet, ahol tartunk. Ha pedig nem, vagy alig énünk el eredményi valamely témában, 
akkor ott csak azt találja az olvasó, hogy „előrehaladás nem történt9\  A z  összefüggő téma
csoportoknál (pl. légimágneses mérés — Nyírség; vagy terepi fúrólyukszelvényezés — mély
fúrási geofizikai műszerfejlesztés) kölcsönös utalással könnyűjük meg a tájékozódást.

Munkatársainkkal ezúton közöljük, hogy az Évi Jelentésben való közreműködésük — no
ha nevüket a megfelelő helyen lábjegyzetben megemlítjük — nem tekin thető  pub likáció 
nak. Erre a korábbi évek gyakorlatával ellentétes álláspontra azért helyezkedtünk, mert az 
Évi Jelentést  nem akarjuk a Geofiz ikai  Közlemények  versenytársává tenni.

Térképmellékleteink, akár további geofizikai kutatások tervezésére, akár mélyfúrások kitű
zésére, méretarányuknál és pontosságuknál (kartográfiai hitelességüknél) fogva, általában köz
vetlenül alkalmasak. Még nagyítva is pontosabbak a szokásos fénymásolt mellékleteknél.

Évi Jelentéseink iránt külföldön is nagy érdeklődés nyilvánult meg, tehát ezt a kötetet már 
angol és orosz fordítással adjuk közre. Ezért is célszerű volt a témákat összevonni és az anyag
gal gazdaságosabban bánni.

Ezekkel a gondolatokkal bocsátjuk ínjára ezt az Évi Jelentést.

IGAZGATÓSÁG
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